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•

Spredningen af Corona virussen fra Kina til resten af verden har medført stor uro på de finansielle markeder. Denne
uro er ikke overraskende set i lyset af, at Corona udbruddet udgør en væsentlig usikkerhedsfaktor for global økonomi.
En usikkerhedsfaktor der vel og mærke er meget vanskelig at analysere.

•

Der er efter vores vurdering ikke megen tvivl om, at vi kommer til at se global vækst blive kraftigt negativt påvirket i
første og andet kvartal 2020. Det store og afgørende spørgsmål, som man som investor bør stille sig selv, er, hvorvidt
svagheden fortsætter ind i andet halvår og udvikler sig til en større og længerevarende global nedtur, eller om Corona
udbruddet og de økonomiske effekter heraf er af mere midlertidig karakter?

•

Selvom usikkerheden er øget, er der efter vores vurdering langt større sandsynlighed for, at de økonomiske effekter
af Corona udbruddet viser sig at være af primært midlertidig karakter end risiko for, at vi er på vej mod en større og
længerevarende global økonomisk nedtur.

•

Det er vores vurdering, at vi på 3-6 måneders sigt vil se de globale aktiemarkeder ligge højere end det nuværende
niveau, kreditspændende indsnævres og de lange statsrenter stige en smule men stadig forblive på et meget lavt
niveau. Set i dette lys vælger vi at ændre den anbefalede aktivallokering fra neutral vægt stats- og realkreditobligationer, neutral vægt virksomhedsobligationer og neutral vægt aktier til svag overvægt aktier, neutral vægt
virksomhedsobligationer og svag undervægt stats- og realkreditobligationer set i forhold til investors neutrale strategi.
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strategi.

Vi forventer, at vi kommer til at se en række finanspolitiske tiltag, der stimulerer efterspørgslen,
og vigtigst af alt er målrettet mod brancher, der
er specielt udsat overfor kraftigt faldende efterspørgsel som følge af Corona udbruddet. Dette
kan blandt andet være i form af momsudsættelse,
midlertidige skattelettelser, hjælp til virksomheder, hvis medarbejdere sendes hjem i karantæne
samt kreditgarantier eller deciderede kreditfaciliteter. Vi har henover weekenden set klare tegn på,
at blandt andet den tyske regering er i gang med
sådanne overvejelser. Det forlyder desuden, at
den amerikanske regering er i gang med lignende
overvejelser.
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Figur 1: Afkast og performance
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Benchmark: 40% globale aktier, 40% danske stats-/realkreditobligtioner,
10% kontant og 10% europæiske virksomhedsobligationer
Kilde: Bloomberg og Datastream
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